JAUNĀ ŠKODA
ESI TU PATS

DZĪVE VIENĀ RITMĀ
AR JUMS
Dzīvojiet gudri, veselīgi un laimīgi – dzīvojiet savu dzīvi. Mums bieži dod
padomus, kā dzīvot. Tiem, kuri vairs nevēlas klausīties runas vien,
jaunās ŠKODA OCTAVIA piedāvājums šķitīs pievilcīgs. Ne tikai
automašīnas iespaidīgā dizaina dēļ. Jaunā OCTAVIA ir automašīna,
kas iemieso visu, kas jebkad ir ienācis jums prātā, un iespējams arī to,
ko vēl tikai iztēlosieties nākotnē. Bērni, hobiji, stils, ātrums un pat
komforts. Modelis izceļas ar ietilpību, jaunākajiem tehniskajiem
risinājumiem, uzlabotām drošības asistentu sistēmām un virkni gudru
ideju, kuras ļauj jums koncentrēties uz pašu galveno – dzīvot savu dzīvi.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ŠKODA OCTAVIA CENAS
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

*

Transmisija
7DSG

27 130 €

6MAN

26 290 €

7DSG

28 760 €

7DSG
Dīzeļdzinēji

Jauda kW / Zs

37 300 €

Transmisija

*

6MAN

27 960 €

7DSG

31 050 €

ŠKODA OCTAVIA COMBI CENAS
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

*

Transmisija
7DSG

28 080 €

6MAN

27 240 €

7DSG

29 710 €

7DSG
Dīzeļdzinēji

*tikai ar W6D pakotni

Jauda kW / Zs

38 260 €
*

Transmisija
6MAN

28 920 €

7DSG

32 010 €

IEINTERESĒJA JAUNĀ OCTAVIA?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

DROŠĪBA UN VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS
Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams)

Kods

Priekšējie sānu drošības spilveni un drošības spilvenu aizkari

PE3

Centrālais drošības spilvens priekšā sēdošajiem

6C2

Aizmugurējie sānu drošības spilveni. Tikai ar 7W2/7W4

PE6

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens

4UP

470 €

310 €

Trīspunktu drošības jostas visiem sēdekļiem ar regulējumu augstumu
priekšējiem sēdekļim
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem
(integrēti galvas balsti sporta sēdeklu gadījumā)
- Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC
- ABS
- bremzēšanas kontrole MSR
- elektronisko bremžu spēka sadale EBV
- pretbuksēšana ASR
- elektroniskā diferenciāļa bloķēšana XDS+
- hidrauliskā bremžu asistents HBA
- stūrēšanas palīgsistēma aDSR
- bremžu žāvēšanas sistēma RBS
- elektroniskā bremzēšanas stabilitātes sistēma ESBS
- atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma MKB
- piekabes stabilitātes kontrole TSA
Braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju
atpakaļgaitā "Hill Hold Control"
Elektroniskā stāvbremze

UG1

Proaktīvā priekšējo pasažieru drošības sistēma "Pre-Crash"

7W2

160 €

160 €

Proaktīvā visu pasažieru drošības sistēma "Pre-Crash".
Tikai ar PE4/PE6 un 7Y1
Satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas
un bremzēšanas funkciju "Front Assist" + gājēju un riteņbraucēju
uzraudzības un aizsardzības sistēma "Pedestrian Monitor"
Vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma "Driver Alert"

7W4

180 €

180 €

PS3

EM1

LED priekšējie galvenie lukturi
LED priekšējie miglas lukturi

8WB

LED priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas

8WH

Pilnie LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem pagrieziena rādītājiem

8VQ

Atpakaļskata kamera

PKR

Matrix LED priekšējie lukturi + priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma.
Tikai ar PAD/PAP, PT2 vai PFM

PLM

Tālo gaismu asistents „Auto Light Assist“
Lietus sensors un automātiskā tuvo gaismu aktivizēšana, „Leaving Home“
un „Coming Home“ funkcija
Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

PK8

Riepu spiediena indikācija

8N6
9T1
7K1

Aizmugurējā sēdekļa ISOFIX stiprinājumu vietas diviem bērnu sēdeklīšiem
Priekšējā sēdekļa ISOFIX stiprinājumu vietas bērnu sēdeklītim
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
Elektroniskais imobilaizers
Bremžu lukturis aizmugurējā loga augšpusē

standartaprīkojums

nav pieejams

3A2

120 €

790 €

KĀDS IR TAVS SAPŅU OCTAVIA?

PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Kessy"
Augstumā un dziļumā regulējama stūre

Kods
PDC

2-spieķu ādas multifunkciju stūre

PL2

2-spieķu ādas multifunkciju stūre ar apsildi.
Nav pieejama ar DSG
3-spieķu ādas multifunkciju sporta stūre.
Nav pieejama ar DSG ātrumkārbu
2-spieķu ādas multifunkciju stūre ar apsildi un DSG pārnesumu
pārslēdzējiem. Tikai ar DSG ātrumkārbu

PL4

130 €

PL7

110 €

PLC

140 €

PLE

120 €

PLF

250 €

3-spieķu ādas multifunkciju sporta stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem.
Tikai ar DSG ātrumkārbu
3-spieķu ādas multifunkciju sporta stūre ar apsildi un DSG pārnesumu
pārslēdzējiem. Tikai ar DSG ātrumkārbu
Progresīvā stūres iekārta; nav pieejams ar 1,5 TSI DSG

1N7

Pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis

PW2

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi
Elektriski nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi ar automātisko
aptumšošanos vadītāja pusē
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs

PW4

Tonēti logi (5%)

PH1

PH4

Aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla 35% tonējums "SunSet"

4KF

Akustiskie priekšējie sānu stikli + aizmugurējo sānu un aizmugurējā
stikla 35% tonējums "SunSet"
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu
temperatūras kontroli

VW5

130 €

130 €

Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību;
izslēdz “Auto Light Assist“ no standarta aprīkojuma
- Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību
- ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
- adaptīvais līniju asistents
- avārijas asistents "Emergency Assist"
- COLUMBUS navigācijas sistēma
- 10" krāsains skārienjūtīgs ekrāns
- Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi
- savienojums ar ārējo antenu ar LTE
- "bērnu slēdzene"
- divpusējs gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs
- planšetes turētājs aizmugurē sēdošajiem
- bagāžas nodalījuma uzglabāšanas un sietu sistēma

W6D

0€

-

W6D

-

0€

Elektriski vadāma stikla jumta lūka ar mehāniski aizveramu saulessargu.
Tikai Combi. Izlēdz standartaprīkojuma briļļu turētāju griestos (7N2)
Ātruma ierobežotājs - ar iespēju uzstādīt ātrumu diapazonā no
30 - 210 km/h
Kruīza kontrole

3FU

1 120 €

1 120 €

Adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h un
ātruma ierobežotāju
Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"

8T8

-

PSJ
7Y1

490 €

Aklās zonas kontroles sistēma "Side Assist" + no stāvvietas atpakaļgaitā
izbraukšanas asistents "Rear Traﬃc Alert". Tikai ar PW4 + RAF/RAA

standartaprīkojums

nav pieejams

8T9
8T6

-

IEINTERESĒJA JAUNĀ OCTAVIA?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
"Assisted Drive" pakotne:
- adaptīvā kruīza kontrole
- ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
- adaptīvais līniju asistents
- avārijas asistents "Emergency Assist"
Tikai ar PT2 un PFM
"Assisted Drive Premium":
- adaptīvā kruīza kontrole
- ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
- adaptīvais līniju asistents
- avārijas asistents "Emergency Assist"
- aklās zonas kontroles sistēma "Side Assist"
- stāvvietā novietošanas asistents "Park Assit"
Tikai ar PT2 un PFM

Kods
PAD

615 €

-

PAP

1 190 €

-

Braukšanas režīma izvēles sistēma "Driving Mode Select"

PFC

110 €

Braukšanas režīma izvēles sistēma "Driving Mode Select" +
adaptīvā piekare "Adaptive Chassis Control".
Tikai dzinējiem sākot no 110kW
Adaptīvā piekare DCC "Adaptive Chassis Control". Balstiekārta
automātiski pielāgojas ceļa apstākļiem un vadītāja braukšanas stilam

PFD

1 000 €

Adaptīvais stūres pastiprinātājs "Progressive Steering" + sporta šasija
ar pielāgojamu balstiekārtu. Nav pieejams ar PFA un PFD;
nav pieejams ar 81kW, 85kW, 1,5 TSI DSG

PFH

320 €

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori
Aizmugurējā stikla tīrītājs "Aero" ar apskalošanas funkciju.
Combi virsbūvei iekļauts standartā

7X2
8M1

140 €

Ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas
nodalījuma durvis "Virtual Pedal" + aizmugurējie Full-LED lukturi
Apsildāms vējstikls. Tikai ar PLC/PLF, PAD/PAP, PT2 vai PFM

PD8

Apsildāms vējstikls, 3-zonu klimata kontrole "Climatroic", aizmugurējo
sēdekļu apsilde; Tikai ar PLC/PLF, PAD/PAP, PT2 vai PFM
Papildus elektriskais gaisa sildītājs TDI dzinējiem
Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu.
TDI dzinējiem no komplektācijas izslēdz papildus gaisa sildītāju (7E6)
Priekšējo sēdekļu apsilde

890 €

PFF

140 €

PWM

290 €

-

PWN

545 €

545 €

7E6
PHC

1 230 €

1 230 €

4A3

Aizmugurējā stikla apsilde
Sakabes āķa sagatave

1M5

190 €

190 €

Nolokāms sakabes āķis ar adapteri
Sporta piekare. Nav pieejama ar PFA un PFD

PK0
PFE

890 €
160 €

890 €

Slikto ceļu pakotne:
- automašīnas papildus apakšas plastikāta nosegs
- papildus aizmugures akmens aizsargi
Nav pieejama ar PFD un PFE

PFA

170 €

Jumta reliņi sudraboti krāsā. Tikai Combi versijā

PG1

Jumta reliņi melnā krāsā. Tikai Combi versijā

PG2

Priekšējo sēdekļu mehāniska augstuma regulācija ar regulējamu
atzveltnes izliekumu
Elektriski regulējami vadītāja un pasažiera sēdekļi ar atmiņas funkciju
Ergonomisku sēdekļu pakotne "Ergo Seat Basic"
- priekšējo sēdekļu mehāniska augstuma regulācija
- sēdekļa spilvens ar manuāli regulējamu dziļumu
- priekšējo sēdekļu el. gurnu balstu regulācija ar masāžas funkciju
Tikai ar interjeru BG

PK2
PWC
PWE

470 €

Ergonomisku sēdekļu pakotne "Ergo Seat Basic Plus"
- priekšējo sēdekļu mehāniska augstuma regulācija
- sēdekļa spilvens ar manuāli regulējamu dziļumu
- priekšējo sēdekļu el. gurnu balstu regulācija ar masāžas funkciju
- aizmugurējie sānu drošības spilveni
Tikai ar interjeru BG un 7W4

PWK

690 €

Salona LED apgaismojuma pakotne:
- interjera LED apgaismojums panelī un durvīs
- izgaismots kāju nodalījums priekšā un aizmugurē sēdošajiem
- izgaismots ŠKODA logo zem atvērtām priekšējām durvīm

PWZ

standartaprīkojums

nav pieejams

1 020 €

KĀDS IR TAVS SAPŅU OCTAVIA?

PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40
ar atlokāmu elkoņu balstu
Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija
no bagāžas nodalījuma

Kods
3NU
UK3

90 €

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Tikai Combi. Nav pieejams ar PKC
Kravas nodalījuma sietu un kravas nostiprināšanas elementu sistēma
Divpusējs gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma ieklājs + "Smart"
universāls planšetes turētājs aizmugurē. Tikai ar PAD/PAP vai PT2
"Sun and Pack" pakotne:
- izvelkami saules sargi integrēti aizmugurējās sānu durvīs
- tīklveida novietne zem bagāžas nodalījuma vāka
Tikai ar HB
Miega pakotne:
- aizmugures galvas balsti ar papildus atbalsta funkciju
- izvelkami integrēti saules sargi aizmugurējās sānu durvīs
Tikai Combi

3GN
6M3
PFM

250 €
70 €
130 €

250 €
-

PK5

240 €

240 €

PKZ

220 €

220 €

Briļļu nodalījums griestos. Nav pieejams ar jumta lūku

7N2

2x USB-C pieslēgvietas priekšā, 2x USB-C pieslēgvietas aizmugurē
un 1x USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa
Izgaismots cimdu nodalījums

U9C

160 €

160 €

Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni

6E3

540 €
890 €
360 €
0€

180 €
540 €
0€

Lasīšanas apgaismojums priekšā
Bagāžas nodalījuma izgaismojums
EKSTERJERS
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā

Kods
6FF

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
Hromēts radiatora restes ietvars
Melns sānu logu ietvars
Hromēts sānu logu ietvars

4ZG

Hromēta līste priekšējā bamperī

PKG

Metāliska virsbūves krāsa
Speciālais krāsojums Velvet Red (K1K1)
Nemetāliskā virsbūves krāsa Candy White (9P9P)
Nemetāliskā virsbūves krāsa Energy Blue (K4K4)

MET
EXC
SPE

INTERJERS
RS dizaina pakotne:
- īpaši izstrādāts priekšējais bamperis
- aizmugurējais bamperis ar diviem izplūdes sistēmas galiem no
nerūsējošā tērauda
- RS dizaina priekšējā radiatora reste
- sarkani bremžu supporti
- RS emblēmas priekšā un aizmugurē

Kods

"Satin Black" interjers:
- melna auduma sēdekļu apdare (BG)
- tumši pelēka griestu apdare
- melns instrumentu panelis
"RS" interjers:
- melna auduma sēdekļu apdare ar sarkanām šuvēm
- melna griestu apdare
- melns instrumentu panelis
Ādas/auduma salona apdare:
- mākslīgās ādas sēdekļu apmales, muguras atzvelte un galvas balsti
- attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija
Tikai ar salona apdari BG

PBD

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare
"Silver Squares Haptic"

7TL

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare "Piano Black"

5MN

Tekstila grīdas paklāji
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma vāka

0TD

Sporta pedāļi ar alumīnija uzlikām
standartaprīkojums

nav pieejams

0NA
VF1

860 €

0€
0€
-

0€

IEINTERESĒJA JAUNĀ OCTAVIA?
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IZKLAIDES UN KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMAS
4 skaļruņi priekšā

Kods
RA2

4 skaļruņi aizmugurē

8RM

Infosistēma "Bolero"
- radio "Bolero"
- 10" skārienekrāns
- 2 x USB-C pieslēgvietas
- WLAN (Hotspot)

RAB

Navigācijas sistēma "Columbus":
- 10" skārienekrāns
- 2 x USB-C pieslēgvietas
- Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi
(savienojums ar ārējo antenu ar LTE)
Tikai ar PAD/PAP un PFM

PTB

1 280 €

-

Navigācijas sistēma "Columbus":
- projekcijas ekrāns (head-up)
- 10" skārienekrāns
- 2 x USB-C pieslēgvietas
- Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi
(savienojums ar ārējo antenu ar LTE)
Tikai ar PAD/PAP un PFM

PTC

1 950 €

-

Digitālais radio uztvērējs DAB

QV3

10,25" digitāls mērsinstrumentu panelis "Digital Instrument Panel",
dažādu informācijas pro lu izvēlne
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma

7J2

290 €

-

0€

0€

PT0
PT2

Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar balss vadību un bezvadu telefona
uzlādi
SmartLink

9WT

Wireless SmartLink
Ārkārtas zvana funkcija

9WJ
NZ2

Servisa pakotnes "CARE CONNECT 1 gada abonements - nodrošina
iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, automašīnas tehniskā stāvokļa
monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu nepieciešamības
gadījumā
Izklaides un informācijas sistēma "Infotainment Online" un "Care Connect"
1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti,
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai
palīdzības dienestu nepieciešamības gadījumā. Tikai ar navigācijas sistēmu

YO2

DISKI UN RIEPAS

YOY

Kods

17'' vieglmetāla diski ROTARE AERO ar vasaras riepām 205/55 R17.
17'' vieglmetāla diski MENSA AERO ar vasaras riepām 205/55 R17.
Aizstāj standarta diskus

PJ2
PJ9

0€

17'' vieglmetāla diski PULSAR AERO melnā krāsā ar vasaras riepām
205/55 R17. Aizstāj standarta diskus

PJ3

200 €

18" vieglmetāla diski PERSEUS ar vasaras riepām 225/45 R18.
Aizstāj standarta diskus. 147kW dzinējiem iekļauts standartā
18" vieglmetāla diski PERSEUS ANTHRACITE ar vasaras riepām
225/45 R18. Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski COMET melnā krāsā ar vasaras riepām 225/45 R18

PJ5

770 €

PJ6

880 €

18" vieglmetāla diski COMET GLOSSY melnā krāsā ar vasaras riepām
225/45 R18

PJG

90 €

19" vieglmetāla diski ALTAIR ar vasaras riepām 225/40 R19.
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski ALTAIR ANTHRACITE ar vasaras riepām
225/40 R19. Aizstāj standarta diskus
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku 205/60 R16

PJK

640 €

PJL

750 €

PJA

150 €

Riepu remontkomplekts - 12 V kompresors un bojājuma labošanas putas.
Nav pieejams ar rezerves riteņiem - PJA/PJC
GARANTIJA
5 gadu līdz 100 000 km garantija

Kods
EA4

12 gadu virsbūves garantija
Pagarinātā 5 gadu līdz 150 000 km garantija

standartaprīkojums

nav pieejams

EA9

390 €

390 €

ŠKODA OCTAVIA TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs

Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments,
Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais
WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP,
g/km
Pašmasa standarta versijā
ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar
bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē,
mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un
slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar paceltām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar nolaistām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Automātiska
7-p.

Manuāla
6-p.

Automātiska
7-p.

Automātiska
7-p.

ŠKODA OCTAVIA TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments,
Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais
WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP,
g/km
Pašmasa standarta versijā
ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar
bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē,
mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un
slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar paceltām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar nolaistām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Manuāla
6-p.

Manuāla
6-p.

Automātiska
7-p.

ŠKODA OCTAVIA COMBI TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments,
Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais
WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP,
g/km
Pašmasa standarta versijā
ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar
bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē,
mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un
slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar paceltām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar nolaistām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Automātiska
7-p.

Manuāla
6-p.

Automātiska
7-p.

Automātiska
7-p.

ŠKODA OCTAVIA COMBI TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments,
Nm / min-1
Pārnesumkārba

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Manuāla
6-p.

Automātiska
7-p.

163
160

161
158

Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais
WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP,
g/km
Pašmasa standarta versijā
ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar
bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē,
mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un
slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar paceltām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar nolaistām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

163

161

ŠKODA OCTAVIA RS TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h

Benzīns

Automātiska 7-p.

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

ŠKODA OCTAVIA RS COMBI TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP, l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar adaptīvo piekari un slikto ceļu pakotni mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

Benzīns

Automātiska 7-p.

EMOCIJAS KUSTĪBĀ
OCTAVIA iemieso sevī visas ŠKODA dizaina valodas tendences, apvienojot
estētiku, drošību un praktiskumu vienā veselā. Nav svarīgi, vai skatāties uz
automašīnu no tālienes, vai esat pienākuši tuvu klāt, lai izpētītu sīkāk tās
unikālās īpašības – OCTAVIA burtiski izstaro harmoniju, kurā apvienota
funkcionalitāte un emocionalitāte.
STILS UN
FUNKCIONALITĀTE
Automašīnu raksturo
vieglas līnijas, sabalansētas
proporcijas un unikālas
īpašības, piemēram,
priekšējais radiatora režģis
un priekšējie lukturi, kas ir
veidoti bultas formā.
Līdzās savām funkcijām
tām ir arī svarīga loma
automašīnas dizainā.

ZĪMOLS ŠKODA
Bagāžas nodalījuma
vāku rotā
uzraksts ŠKODA.

PANORĀMAS
STIKLA JUMTS
Piepildiet automašīnas
interjeru ar svaigu gaisu.
Universāla versijā
pieejamā elektriskā
panorāmas jumta lūka
ir veidota no tonēta stikla,
kas ļauj radīt vēl plašāku
atvērtu telpu virs
priekšējiem sēdekļiem.

JUMTA RELIŅI
Automašīna ir aprīkota
ar jaunas formas jumta
reliņiem, kas cieši pieguļ
pie jumta, ļaujot saglabāt
aerodinamisko formu.

LAIKS
MIRDZĒT
OCTAVIA apgaismojuma dizains padara mūsdienīgo
tehniku vēl skaistāku. Automašīna ir aprīkota ar
gaismas diožu matricu lukturiem, kuras labāk
izgaismo ceļu un padara braukšanu vēl drošāku.

PRIEKŠĒJIE UN MIGLAS LUKTURI
Ārējā apgaismojuma dizainā ŠKODA “kristālu” stils ir apvienots ar
progresīviem risinājumiem. Augstākā aprīkojuma līmeņa priekšējie lukturi
aprīkoti ar Matrix funkciju. Aiz vējstikla atrodas kameras, ar kuru palīdzību
pilnībā LED priekšējie lukturi atpazīst priekšā braucošas un pretimbraucošas
automašīnas. Sistēma atbilstoši pielāgo gaismas kūli, izslēdzot attiecīgos
segmentus. Tas ļauj nodrošināt optimālu redzamību, neapžilbinot citus
satiksmes dalībniekus. Priekšējiem lukturiem ir arī tuvo gaismu funkcija
(adaptīvais lukturu režīms), kurā pielietoti projekcijas moduļi un papildu
gabarītgaismu atstarotāji. Sistēma pielāgo priekšējo lukturu gaismas
kūli atbilstoši stūres pagrieziena leņķim. LED tehnoloģija tiek izmantota
arī miglas lukturu funkcijai.

AIZMUGURĒJIE
LUKTURI
Pilnībā LED aizmugurējie
lukturi aprīkoti ar
virzienrādītāju animāciju,
kas ne tikai signalizē par
nodomu nogriezties,
bet arī piešķir automašīnas
izskatam papildu dinamiku.
Aizmugurējo lukturu
dizainā iekļauti arī tipiski
ŠKODA automašīnu
dekoratīvie elementi.
Izgaismojuma C formai ir
piešķirts jauns dizains,
bet kristāla motīvi norāda
uz čehu stikla darināšanas
tradīcijām.

ESIET SVEICINĀTI MĀJĀS
Automašīnas interjers jūs ieskaus materiālu un krāsu pilnīgā harmonijā.
Mērinstrumentu panelis papildina automašīnas ārējo izskatu un
rada telpas plašuma sajūtu interjerā. Informācijas un izklaides
sistēmas ekrāns, kas ir novietots augstu uz priekšējā paneļa,
atrodas tiešā vadītāja redzes laukā, radot patīkamu simetriju.
Iespaidu vēl vairāk uzlabo izskatīgā apdare, hromētās detaļas
un LED izgaismojums.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Automašīna ir aprīkota ar jaunu divu spieķu stūri. Augstākajā aprīkojuma līmenī iekļauta multifunkcionāla stūre ar ādas apdari un apsildi,
kas ļauj vadīt radio, telefonu un DSG pārnesumkārbu.

ĒRTĪBAS UN PLAŠUMS
Automašīnas interjers izceļas ar ŠKODA raksturīgo apdares kvalitāti. Augstvērtīgi materiāli ļauj jums izbaudīt braucienu gan kā vadītājam,
gan kā pasažierim. Īpaši plašajā salonā ikvienam pasažierim pieejams daudz vietas galvai un kājām.

APDARES PANEĻI
Jaunās OCTAVIA priekšējo paneli iespējams papildināt ar Suedia (attēlā)
vai auduma apdari, kas piešķirs interjeram unikālu pieskaņu.

ŠKODA CONNECT: PAŅEMIET
TIEŠSAISTES PASAULI SEV LĪDZI
Nepārtraukta piekļuve internetam nav tikai izklaides un informācija, tas ir arī atbalsts un palīdzība.
ŠKODA Connect ir jūsu atslēga uz neierobežotām komunikācijas iespējām.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Kamēr tiešsaistes informācija un izklaide nodrošina reāla laika informāciju
navigācijas ierīcei par satiksmi, Care Connect koncentrējas uz palīdzību un drošību, ļaujot attālināti piekļūt un kontrolēt automašīnas
funkcijas. Risinājums nodrošina arī atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas nepieciešams.

TIEŠSAISTES APSILDE
Lietotne ŠKODA Connect ļauj jums vadīt
automašīnas apsildi mobilajā tālrunī jebkurā vietā
pasaulē. Ja jūs, piemēram, atgriežaties no ceļojuma
un grasāties doties mājās ar automašīnu, jūs varat
iepriekš aktivizēt apsildi, lai iekāptu siltā interjerā.
Līdzās manuālai ieslēgšanai iespējams iestatīt arī
brauciena sākuma laiku un izvēlēties apsildi vai
ventilāciju.
AIZSLĒGŠANA UN ATSLĒGŠANA
Attālinātā piekļuve, kas ir vēl viena ŠKODA
Connect funkcija, nodrošina pilnīgi jaunu veidu,
kā kontrolēt jūsu automašīnu, savstarpēji
savienojot to ar viedtālruni.
Piemēram, tā ļauj jums aizslēgt un atslēgt
automašīnu izmantojot aizslēgšanas un
atslēgšanas pakalpojumu, lai arī kur jūs atrastos.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Aktuāla informācija sniedz jums perfektu pārskatu par katru braucienu. Tas arī ļauj jums reaģēt uz izmainām, piemēram, ceļu remontiem,
negadījumiem un sastrēgumiem. Vietējā brīdinājumu sistēma brīdinās jūs arī par neērtībām, kuras var rasties attiecīgajā ceļa posmā, piemēram,
par sarežģītiem apstākļiem vai ierobežotu redzamību.
PAPILDU PASŪTĀMĀS FUNKCIJAS
Papildu pasūtāmās funkcijas ļauj jums iegādāties un aktivizēt
ar automašīnu saistītas vai informācijas un izklaides funkcijas
arī pēc automašīnas piegādes. Tas nozīmē, ka arī pēc
automašīnas piegādes jūs varat izlemt, kādas vēl funkcijas
vēlaties pievienot. Turklāt jūs varat arī atjaunināt automašīnas
programmatūru, ja esat iegādājušies lietotu automašīnu.

TIEŠSAISTES PERSONALIZĒŠANA
Jūs novērtēsiet šo funkciju, ja jūsu automašīnu lieto vairāki
cilvēki. Iestatiet jums ērtu sēdekļa regulējumu, digitālā
vadītāja displeja dizainu vai klimata kontroles parametrus –
iestatījumi tiks sinhronizēti ar jūsu personīgo ŠKODA kontu.
Ja automašīnu jūsu prombūtnes laikā lieto vēl kāds,
apsēžoties pie stūres, jūs varēsiet ērti doties atkal ceļā
aktivizējot savus iestatījumus.

ĢENIALITĀTE
IR SĪKUMOS

Simply Clever risinājumi padara jūsu dzīvi vieglāku. It visur
atrodamās pārdomātās funkcijas ļauj braukt bez raizēm –
vai runa būtu par uzglabāšanas nodalījumiem, vai viedo
piekabes āķi.

SAGAIDĪŠANAS LOGOTIPS

BRIĻĻU NODALĪJUMS

LED priekšējo durvju apakšējā daļā izgaismo automašīnas iekāpšanas
zonā uzrakstu ŠKODA.

Tas ir praktisks nodalījums briļļu uzglabāšanai virs salona atpakaļskata
spoguļa, kas vienmēr atradīsies izstieptas rokas attālumā no vadītāja un
priekšējā pasažiera vietas (nav pieejams ar panorāmas stikla jumtu).

LOGU AIZSARGUZLIKAS
Logu aizsarguzlikas novērš netīrumu uzkrāšanos starp vējstiklu un automašīnas virsbūvi.

ADBLUE DĪZEĻDZINĒJIEM
Pateicoties degvielas bākas uzpildes kakla izmēram,
uzpildes stacijā jūs varat izmantot jebkuru AdBlue
sūkni, ieskaitot kravas auto paredzēto.

VĒJSTIKLA ŠĶIDRUMA TVERTNE
Nepazaudējiet ne pilīti, uzpildot vējstikla šķidrumu.
Pateicoties integrētajai piltuvei, tvertnē var ērti
ieliet šķidrumu.

DUBULTA KABATA
Dubultās kabatas, kas ir izvietotas uz priekšējo
sēdekļu atzveltnēm, ļauj jums vēl ērtāk izvietot
priekšmetus. Planšetdatoram vai klēpjdatoram būs
lieliski piemērota lielākā kabata, bet mobilajam
tālrunim – mazākā.

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMS ELKOŅBALSTĀ STARP PRIEKŠĒJIEM SĒDEKĻIEM
Nelieliem gadžetiem atradīsies vieta drošā uzglabāšanas nodalījumā, kas paslēpts starp priekšējiem sēdekļiem. Ja ir ieslēgta klimata kontrole,
tur iespējams atdzesēt uzkodas. Viduskonsolē atrodas arī glāžu un pudeļu turētājs ar Easy Open.

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI PRIEKŠĒJĀS DURVĪS

NODALĪJUMS LIETUSSARGAM UN LEDUS SKRĀPIM

Ietilpīgajos uzglabāšanas nodalījumos priekšējo durvju paneļos
atrodas stiprinājuma gumija un vieta 1,5 litru dzēriena pudelei.
Tajā iespējams ievietot arī izņemamo atkritumu tvertni.

Atjautīgs uzglabāšanas nodalījums vadītāja durvju iekšpusē, no
kura mitrums tiek izvadīts ārpus automašīnas. Šo nodalījumu var
izmantot ledus skrāpim vai oriģinālajam ŠKODA lietussargam.

SĒDEKĻU NOLAIŠANA AR POGAS PIESKĀRIENU

PIEKABES ĀĶIS

Aizmugurējos sēdekļus iespējams nolaist, nospiežot pogu, kas atrodas
bagāžas nodalījumā, kas padara bagāžas ievietošanas procesu automašīnā
vēl vienkāršāku.

Automašīnu iespējams aprīkot ar izbīdāmu piekabes āķi
ar elektrisku bloķēšanas sistēmu. Piekabes āķa ksācijas
poga atrodas bagāžas nodalījumā.

STIPRINĀJUMA ELEMENTI
Divi pie apdares piestiprināmi elementi novērš bagāžas kustību nodalījumā braukšanas laikā.
Ja stiprinājuma elementi netiek izmantoti, tos iespējams uzglabāt tam speciāli paredzētā vietā aiz aizmugurējo riteņu arkām.

XXL IZMĒRA
BAGĀŽAS
NODALĪJUMS

XXL vajadzībām nepieciešama XXL ietilpība. ŠKODA nebūtu
ŠKODA bet XXL praktiskuma. OCTAVIA bagāžas nodalījumā jūs
atradīsiet virkni atjautīgu risinājumu, kas ļauj jums iekraut bagāžu,
uzturēt automašīnas salonu kārtībā vai nostiprināt priekšmetus
savā vietā.

BAGĀŽAS TĪKLI

DUBULTA BAGĀŽAS NODALĪJUMA GRĪDA

Viens horizontāls un divi vertikāli tīkli padara bagāžas nodalījumu
vēl praktiskāku, ļaujot droši nostiprināt priekšmetus savā vietā.

Dubulta bagāžas nodalījuma grīda (pieejama tikai universāla virsbūvē)
atvieglo bagāžas iekraušanu un izkraušanu, veidojot slēptu nodalījumu
un ļaujot pacelt bagāžas nodalījuma grīdu līdz ielādes malas slieksnim.

TILPUMS
Bagāžas nodalījums
kā vienmēr ir milzīgs.
COMBI universāla
virsbūvē tā tilpums
ir 640 litri, bet ar
nolaistiem
aizmugurējiem
sēdekļiem tilpums
palielinās līdz
1700 litriem.

BAGĀŽAS TĪKLI

DIVPUSĒJS PAKLĀJS

Komplekts, kas sastāv no viena vertikāla un diviem horizontāliem tīkliem,
droši nostiprina priekšmetus bagāžas nodalījumā, turklāt ir labi redzams,
kur kas atrodas.

Vienā paklāja pusē ir auduma pārklājums, bet, ja nepieciešams ievietot
netīrus priekšmetus, iespējams apgriezt to otrādi un izmantot tā
mazgājamā gumijas pārklājuma pusi.

TILPUMS
Hečbeka versijas bagāžas nodalījuma tilpums ir 600 litri, ko iespējams palielināt līdz 1555 litriem, nolaižot aizmugurējos sēdekļus.

DAUDZ TEHNISKU
RISINĀJUMU,
VAIRĀK ĒRTĪBU

Aizdomāties ir viegli. Piemēram, pie stūres.
Īpaši tad, ja jūsu rīcībā ir liels daudzums pārdomātu
tehnisko risinājumu un viedu funkciju, kas
nodrošina maksimālu komfortu un braukšanas
baudījumu. Atliek vien spiest gāzi grīdā.

ELEKTRISKS BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKS AR VIRTUĀLO PEDĀLI
Bagāžas nodalījuma vāku iespējams atvērt un aizvērt ar tālvadības pulti, ar pogu viduskonsolē vai ar pogu tieši uz bagāžas nodalījuma vāka.
Turklāt iespējams noregulēt bagāžas nodalījuma vāka atvēršanās augstumu atbilstoši nepieciešamībai. Bagāžas nodalījuma vāku iespējams aprīkot
arī ar bezkontakta atvēršanas un aizvēršanas virtuālo pedāli.

10 COLLU MULTIMEDIJU EKRĀNS
Patīkamo interjera dizainu papildina pārsteidzoša funkcionalitāte. 10 collu ekrāns ietver sevī skārienjutīgu slīdjoslu – un vairs nav nepieciešams
pārlūkot funkcijas ekrānā, lai noregulētu multimediju skaļumu vai izmainītu kartes mērogu. Sensora ekrāna apakšpusē atrodas ergonomisks
paliktnis plaukstas locītavai, kas ļauj vieglāk lietot sistēmu.

COLUMBUS INFORMĀCIJAS UN IZKLAIDES SISTĒMA AR 10 COLLU EKRĀNU
Automašīnu iespējams aprīkot ar 3D augstākās klases Columbus navigācijas sistēmu ar bezkontakta vadību.
Ierīcē iespējams attēlot vienu un to pašu karti dažādos mērogos informācijas un izklaides sistēmas ekrānā un digitālajā vadītāja displejā.
Columbus sistēmā ir iekļauta viena gada licence tiešsaistes pakalpojumiem, pateicoties kuriem jūsu braucieni
kļūs informatīvāki. Turklāt tiek piedāvāta arī mūža bezmaksas navigācijas karšu atjaunināšana.

APGAISMOJUMS, KAS PIELĀGOJAS NOSKAŅOJUMAM
Iekšējais apgaismojums ļauj radīt maksimālu komfortu salonā. LED apgaismojuma sistēma piedāvā jums virkni pārsteidzošu apgaismojuma
kombināciju, ieskaitot automašīnas interjera apgaismojumu, kāju zonas apgaismojumu priekšā un aizmugurē, priekšējo
un aizmugurējo durvju rokturu apgaismojumu un bagāžas nodalījuma apgaismojumu.

DIGITĀLS MĒRINSTRUMENTU PANELIS / DIGITĀLAIS VADĪTĀJA DISPLEJS / PROJEKCIJA UZ VĒJSTIKLA
Digitālais mērinstrumentu panelis / digitālais vadītāja displejs attēlo borta datora datus līdzās citai noderīgai informācijai, piemēram,
navigācijas sistēmas datiem. Projekcija uz vējstikla ļauj vadītājam nenovērst skatienu un uzmanību no ceļa.

ATPAKAĻSKATA KAMERA
Manevrēšana ir īpaši viegla, ja uz automašīnas bagāžas nodalījuma vāka ir uzstādīta atpakaļskata kamera. Tā attēlo apkārtni aiz transportlīdzekļa un
arī vadlīnijas atkarībā no automašīnas platuma. Kamerai ir vairāki attēlošanas pro li, tostarp situācijām, kad tiek vilkta piekabe.

ERGONOMISKI
PRIEKŠĒJIE
SĒDEKĻI
Ergonomiskie
priekšējie sēdekļi ar
elektrisko vadību
nodrošina maksimālas
ērtības vadītājam
un priekšējam
pasažierim, kā arī
cita starpā ļauj regulēt
sēdekļa spilvena
garumu.

AIZLAIDNES
Manuāli vadāmas aizmugurējo
sānu stiklu aizlaidnes
(hečbeka versijā arī bagāžas
nodalījuma vāka stiklam)
nodrošina maksimālu komfortu
aizmugurē saulainā laikā.

MASĀŽAS FUNKCIJA
Ergonomiskie priekšējie sēdekļi
ar elektrisko vadību ietver sevī
arī masāžas funkciju.
Maksimālais komforta līmeņa
aprīkojums vienmēr tiek
papildināts arī ar priekšējo
sēdekļu ventilāciju, bet sēdekļu
apdare ir veidota no perforētas
ādas.

MIEGA PAKOTNE
Pateicoties miega pakotnei aizmugurējie pasažieri var saldi gulēt
gara brauciena laikā (tikai COMBI versijā). Pakotnē ietverti ērti
galvas balsti aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem, sānu logu aizlaidnes,
SunSet stiklu tonējums, divi kāju paliktņi un pelēks pleds ar futrāli.

PANORĀMAS JUMTA LŪKAS VADĪBA / USB
Panorāmas jumtu iespējams atvērt un aizvērt ar sensoru pārslēdzēja palīdzību griestu
konsolē, kas atrodas tieši virs jūsu galvas. Turpat atrodama arī papildu USB pieslēgvieta,
kas ir ideāli piemērota pie vējstikla piestiprinātas viedierīces uzlādei.

LASĪŠANAS APGAISMOJUMS
AR SPILGTUMA REGULĒŠANU
Lai izmainītu apgaismojuma intensitāti,
nepieciešams tikai pielikt pie lampas roku.

TELEFONA NODALĪJUMS / USB
Telefona nodalījums pastiprina mobilā telefona
signālu un lādē viedtālruņa akumulatoru
braukšanas laikā – un tas viss ar bezvadu
savienojuma palīdzību. Nodalījums ir ne tikai
viegli pieejams, bet ir arī piemērots viedierīcēm
ar lielu ekrānu. Divas viduskonsolē izvietotās
USB-C pieslēgvietas ļauj bez jebkādiem
adapteriem un pārejām pievienot ārējās ierīces.

ELEKTROMEHĀNISKA STĀVBREMZE
Jaunā OCTAVIA ir aprīkota ar elektromehānisku stāvbremzi (visu versiju
pamataprīkojumā), kas aizvieto ierasto mehānisko stāvbremzi.
Elektromehāniskā stāvbremze iedarbojas uz aizmugurējiem riteņiem.
To iespējams ieslēgt un izslēgt manuāli, paceļot/nospiežot
pogu viduskonsolē starp priekšējiem sēdekļiem.

AIZMUGURĒJO PASAŽIERU ĒRTĪBAS
Priekšējo sēdekļu elkoņbalsta uzglabāšanas nodalījuma
aizmugurējā daļā jūs atradīsiet divas USB-C pieslēgvietas mobilo
ierīču uzlādei. Ja automašīna ir aprīkota ar trīs zonu klimata kontroli
Climatronic, turpat atrodas arī aizmugurējās zonas vadības pogas.

ELEKTRISKĀ BĒRNU SLĒDZENE
Viens pogas pieskāriens un jūsu bērna ceļojums kļūs vēl drošāks.
Bērnu slēdzene neļauj bērnam atvērt nedz durvis, nedz arī logu.

BEZATSLĒGAS
ATVĒRŠANAS /
AIZVĒRŠANAS UN
IEDARBINĀŠANAS
SISTĒMA
Ar jauno KESSY
versiju iespējams
atvērt vai aizbloķēt
visas automašīnas
durvis.

PAPILDU ACU PĀRIS, KAS SEKO
LĪDZI SITUĀCIJAI UZ CEĻA
Ar uzticamu biedru ceļojums vienmēr ir drošāks. Tieši tāpēc OCTAVIA ir aprīkota ar vadītāja asistentu sistēmām,
kas ļauj jums nekavējoties reaģēt uz visdažādākajām situācijām. Atsevišķas sistēmas var pat patstāvīgi novērst
bīstamu sadursmi.

MATRICU GAISMAS
Pilnībā LED matricu lukturi ar vadāmiem gaismas kūļiem ļauj jums vienmēr izmantot priekšējos lukturus [tālās gaismas] neapžilbinot citus satiksmes
dalībniekus. Kameras aiz vējstikla palīdz pielāgot matricu gaismas kūli atbilstoši ceļa apstākļiem, izslēdzot konkrētus gaismu segmentus.
Pārējie segmenti turpina izgaismot ceļu. Turklāt, piemēram, lielu ceļa zīmju atstarojošā virsma vairs nevarēs apžilbināt jūs. Matricu gaismu sistēma
saņem informāciju no navigācijas sistēmas, tāpēc tālās gaismas tiek ieslēgtas tikai ārpus apdzīvotām vietām.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA
KONTROLE
Izmantojot radaru, ceļa zīmju
kameru, GPS un papildu ceļu
kartes informāciju, adaptīvā
kruīza kontrole var prognozēt
braukšanas apstākļus
nākamajos 1-2 kilometros.
Sistēma spēj
nepieciešamības gadījumā
automātiski mainīt gaitas
ātrumu, piemēram, pirms
apļveida krustojuma, vai
iebraucot apdzīvotā vietā.
Adaptīvā kruīza kontrole
palielina komforta un
drošības līmeni, vienlaikus
ekonomējot degvielu un
samazinot CO2 izmešu
daudzumu.

MANEVRĒŠANAS ASISTENTS
Sistēma izmanto parkošanās sensorus, lai pasargātu jūs no sadursmes ar šķēršļiem,
kas atrodas tiešā automašīnas tuvumā (braucot ar ātrumu līdz 10 km/h).
Identi cējot šķērsli, sistēma aktivizē bremzēšanu atkarībā no automašīnas ātruma
un attāluma līdz šķērslim.

PARKOŠANĀS ASISTENTS / STĀVVIETĀ IEBRAUKŠANAS ASISTENTS
Parkošanās asistents atbrīvos jūs no galvassāpēm parkošanās laikā šaurās vietās.
Sistēma pati nosaka atbilstoša izmēra vietu – kas piemērota paralēlai vai
perpendikulārai automašīnas novietošanai.

VISAPTVEROŠA VADĪTĀJA ASISTENTA SISTĒMA TRAVEL ASSIST
Travel Assist apvieno sevī dažādas vadītāja asistentu sistēmas, kas uzlabo drošību un komfortu jebkurā
situācijā. Ja automašīna ir aprīkota ar DSG pārnesumkārbu, sistēma nodrošina automātisku braukšanu
sastrēgumā, ļaujot jums mierīgi vērot apkārt notiekošo. Lai nodrošinātu maksimālu drošību, vadītājam
tomēr nepieciešams sekot līdzi Travel Assist sistēmas darbībai. Tieši tāpēc OCTAVIA ir pirmais modelis
ŠKODA saimē, kas ieguvis kapacitīvo stūri, kura reaģē uz pieskārienu, nodrošinot interaktīvo
Travel Assist saskarni. Ja vadītājs ir novērsies no automašīnas vadības, stūre to nosaka 15 sekunžu laikā.

PRIEKŠĒJAIS RADARS AR GĀJĒJU UN VELOSIPĒDISTU NOTEIKŠANAS SISTĒMU
Sistēmai ir tādi pati funkcija kā avārijas bremzēšanas sistēmai, kuras radars atrodas uz priekšējā
radiatora režģa, un tas ir paredzēts attāluma noteikšanai līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim.
Funkciju papildina arī vadītāja skaņas un vizuālais brīdinājums, kā arī brīdināšana ar vieglu
bremzēšanas impulsu. Sistēma nosaka gājējus un velosipēdistus, ja tie pārvietojas paralēli
automašīnai vai perpendikulāri šķērso tās trajektoriju. Vadītāja asistenta sistēmas funkcija tiek
papildināta ar radara sistēmu un multifunkcionālo kameru.

JOSLU MAIŅAS
ASISTENTS
Joslu maiņas asistents izmanto uz aizmugurējā bampera uzstādīto radaru, lai uzraudzītu apgabalu aiz
un blakus automašīnai, nosakot citas automašīnas un pat slikti redzamus velosipēdistus līdz 70 metru attālumā.
Ņemot vērā citu transportlīdzekļu braukšanas ātrumu un attālumu līdz tiem, sistēma pieņem lēmumu par
nepieciešamību brīdināt vadītāju.

LĪKUMU ASISTENTS

SADURSMES BRĪDINĀJUMA SISTĒMA

Sistēma uzrauga pretimbraucošas automašīnas, veicot kreiso
pagriezienu ar ātrumu no 2 līdz 15 km/h. Kritiskā situācijā asistents
apstādina automašīnu un ieslēdz avārijas bremzēšanas signālu
(pieejams no 2020. gada novembra).

Jaunā vadītāja asistenta sistēma palīdz novērst avārijas,
iedarbojoties uz stūres iekārtu. Tā aktīvi palīdz vadītājam
veikt izvairīšanās manevru, pastiprinot stūres vadības
griezes momentu sadursmes riska gadījumā ar gājēju,
velosipēdistu vai citu transportlīdzekli.

SISTĒMA AUTOMAŠĪNAS NOTURĒŠANAI
BRAUKŠANAS JOSLĀ
Šī sistēma darbojas, braucot ar ātrumu virs 60 km/h,
un tā palīdz noturēt automašīnu izvēlētās braukšanas
joslas vidū. Jaunajā OCTAVIA šī sistēma var pārņemt
automašīnas vadību vietās, kur braukšanas josla
maina virzienu ceļa remonta vai pagaidu satiksmes
izmaiņu gadījumā.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE
Viena no Travel Assist sastāvdaļām ir arī
adaptīvā kruīza kontrole. Sīkāku informāciju par
to jūs atradīsiet nākamajā lapaspusē.

PALĪDZĪBAS SISTĒMA BRAUKŠANAI
SASTRĒGUMOS / SASTRĒGUMU ASISTENTS
Sistēma ir izveidota, lai padarītu automašīnas
vadību vienkāršāku braukšanas laikā sastrēgumā.
Sistēma vada automašīnas dzinēju, bremzes
un stūri, palīdzot uzsākt kustību, nobremzēt
un pagriezties, sekojot apkārtējo
transportlīdzekļu kustībām (līdz 60 km/h).

AVĀRIJAS ASISTENTS /
PALĪDZĪBAS SISTĒMA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
Avārijas asistents samazina
sadursmes risku gadījumā,
ja vadītājam ir radušās
pēkšņas veselības problēmas,
nepieciešamības gadījumā
apstādinot automašīnu un
ieslēdzot avārijas gaismu signalizāciju.

DROŠĪBA
Ārkārtas gadījumos, kad vadītājs vairs nevar aktīvi ietekmēt notikumu gaitu, pasīvie automašīnas drošības sāk savu darbu,
piemēram, gaisa drošības spilveni. To skaits automašīnā var sasniegt sešus.

SĀNU GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
PRIEKŠĀ UN AIZMUGURĒ
Šie četri gaisa drošības spilveni
pasargā pasažieru gurnu un krūškurvja daļu
spēcīgas sadursmes gadījumā no sāniem.

GALVAS GAISA DROŠĪBAS
SPILVENI / AIZKARI
Nostrādājot galvas gaisa
drošības spilveni izveido aizkarus,
kas priekšā un aizmugurē pasargā
vadītāja un pasažieru galvu no traumām.

VADĪTĀJA UN PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens atrodas stūres rata vidū, bet pasažiera – priekšējā panelī. To iespējams atslēgt,
ja priekšā tiek novietots bērnu sēdeklis.

VADĪTĀJA CEĻU GAISA DROŠĪBAS SPILVENS
Gaisa drošības spilvens, kas atrodas zem stūres kolonnas, pasargā vadītāja ceļus.

JAUDA
TAUTAI

Automašīnas dizains aicina jūs tuvāk iepazīties ar OCTAVIA.
Droši apskatiet, kas atrodas zem dzinēja pārsega.
Tur jūs vienmēr atradīsiet spēka agregātu, kas atbildīs jūsu vajadzībām,
bez kompromisiem jaudas un ekoloģijas jomā.

DZINĒJI
Jaudīgo TSI un TDI dzinēju klāsts
atspoguļo mūsu centienus
samazināt CO₂ izplūdes gāzēs.
Tieši tāpēc mēs piedāvājam
jaunos Evo TDI dzinējus.
Jaunajā versijā ar 6 pakāpju
manuālo pārnesumkārbu
vidējais degvielas patēriņš ir
3,6 l/100 km, bet CO2 izmešu
daudzums ir 96 g/km.
Pateicoties jaunajai dubultu
dozatoru tehnoloģijai jaunie
dzinēji rada par 80% mazāk
slāpekļa oksīda (NOx),
salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi.

POTENCIĀLS
UN AERODINAMIKA
Automašīnas izcilā aerodinamika
ir ļāvusi vēl vairāk uzlabot gaitas
īpašības un samazināt degvielas
patēriņu. OCTAVIA gaisa
pretestības koe cients ir 0,24,
kas ir labākais rādītājs savā
segmentā.

ADAPTĪVĀ BALSTIEKĀRTA / ADAPTĪVĀ ŠASIJAS KONTROLE
Izbaudiet transportlīdzekļa sniegtās iespējas pilnīgā komfortā
un drošībā. Adaptīvā balstiekārta (DCC) nepārtraukti novērtē
gaitas apstākļus un nepieciešamības gadījumā reaģē uz to izmaiņām
(bremzēšana, paātrinājums, apgriešanās), regulējot šasijas un stūres
vadības parametrus. Informācijas un izklaides sistēmas izvēlnē
iespējams nepieciešamības gadījumā izvēlēties kādu no pieciem
režīmiem: Eco, Comfort, Normal, Sport vai Individual. Pieci galvenie
adaptīvās balstiekārtas režīmi nodrošina vēl smalkāku iestatījumu
pielāgošanu. Jums pieejami 15 dažādi iestatījumi, ieskaitot,
piemēram, “supersport”.

ELEKTRONISKA PĀRNESUMKĀRBAS
SVIRA / SELEKTORS
OCTAVIA ir pirmais modelis ŠKODA klāstā,
kas ir ieguvis elektronisku ātrumpārslēga selektoru,
kurš sniedz maksimālas ērtības automašīnās
ar automātisku pārnesumkārbu.
DSG tiek vadīta ar minimālistiska dizaina
elektronisku selektoru viduskonsolē.

ELEGANCE

Elegance aprīkojumā iekļauts hromēts moldings uz priekšējā bampera,
LED miglas lukturi, funkcionālā bezatslēgas atvēršanas/aizslēgšanas
un iedarbināšanas sistēma KESSY, divu spieķu multifunkcionāla stūre
ar ādas apdari, pārnesumkārbas svira ar ādas apdari,
priekšējo sēdekļu augstuma un muguras lejasdaļas atbalsta regulēšana,
parkošanās sensori aizmugurē, palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai
slīpumā, apgaismojuma asistents (Coming Home/Leaving Home,
tuneļa gaismas, dienas gaitas gaismas), lietus sensors un daudz kas cits.

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar melnu auduma apdari un
šuvi Tetris, dekoratīvie elementi
Silver Squares Haptic, ādas/mākslīgās ādas
sēdekļu apdare, ergonomiski, ventilējami
priekšējie sēdekļi

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar melnu auduma apdari un
šuvi Tetris, dekoratīvie elementi
Silver Squares Haptic, ādas/mākslīgās ādas
sēdekļu apdare, ergonomiski, ventilējami
priekšējie sēdekļi

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar melnu Suedia apdari
ar šuvi, dekoratīvie elementi Silver Squares Haptic,
Suedia/ādas/mākslīgas ādas sēdekļu apdare

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar auduma apdari ar šuvi
Tetris, dekoratīvie elementi
Silver Squares Haptic,
M pakotne: auduma/ādas/mākslīgas ādas
sēdekļu apdare

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar auduma apdari ar šuvi
Tetris, dekoratīvie elementi
Silver Squares Haptic, ādas/mākslīgas
ādas sēdekļu apdare

BĒŠS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar bēšu Suedia apdari ar šuvi,
dekoratīvie elementi Piano Black (pieejams arī melnam Elegance interjeram),
Suedia/ādas/mākslīgas ādas sēdekļu apdare

BĒŠS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar bēšu Suedia apdari
ar šuvi, dekoratīvie elementi Piano Black
(pieejams arī melnam Elegance interjeram),
Suedia/ādas/mākslīgas ādas sēdekļu apdare

BĒŠS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar auduma apdari
un šuvi Tetri, dekoratīvie elementi
Piano Black, auduma sēdekļu apdare

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Dekoratīvs panelis ar melnu auduma apdari
un šuvi Tetris, dekoratīvie elementi
Silver Squares Haptic, auduma
sēdekļu apdare

SĒDEKĻU APDARE

Melna Elegance (audums)

Melna Ambition Bēša Elegance
(auduma) (auduma)

Melna Elegance
(Suedia/āda/mākslīga āda)

*M pakotne

Melna Elegance
Melna Elegance (perforēta āda/mākslīga āda),
(āda/mākslīga āda) ergonomiski, ventilējami priekšējie sēdekļi

Melna Elegance
(āda/mākslīga āda)

VIRSBŪVES KRĀSAS
NEMETĀLISKA [KRĀSA]
CANDY WHITE

METĀLISKA [KRĀSA]
MOON WHITE

METĀLISKA [KRĀSA]
BRILLIANT SILVER

METĀLISKA [KRĀSA]
QUARTZ GREY

METĀLISKA [KRĀSA]
VELVET RED

METĀLISKA [KRĀSA]
RACE BLUE

NEMETĀLISKA [KRĀSA]
ENERGY BLUE

METĀLISKA [KRĀSA]
LAVA BLUE

METĀLISKA [KRĀSA]
MAGIC BLACK

METĀLISKA [KRĀSA]
PHOENIX ORANGE

DISKI
19 collu vieglmetāla diski BECRUX

19 collu vieglmetāla diski antracīta,
pelēkā krāsā BECRUX

19 collu vieglmetāla diski PERSEUS

17 collu vieglmetāla diski ROTARE Aero

16 collu vieglmetāla diski TWISTER Aero

16 collu vieglmetāla diski VELORUM

18 collu vieglmetāla diski antracīta,
pelēkā krāsā PERSEUS

18 collu vieglmetāla diski melnā krāsā
VEGA Aero

17 collu vieglmetāla diski melnā krāsā
PULSAR Aero

16 collu tērauda diski TECTON ar
dekoratīvām uzlikām

PIEDERUMI

AIZSARGUZLĪME UZ AIZMUGURĒJĀ BAMPERA
Aizmugurējā bampera ielādes malu iespējams pasargāt ar caurspīdīgu plēvi, kas ir izgatavota
no kvalitatīva poliuretāna. Materiāls ir ārkārtīgi izturīgs pret skrāpējumiem un plīsumiem,
kā arī novērš ielādes malas un bampera bojājumus, ievietojot un izņemot priekšmetus
no bagāžas nodalījuma.

IELĀDES MALAS NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA UZLIKA
Ievietojot un izņemot priekšmetus no bagāžas nodalījuma, vienmēr pastāv iespēja
nejauši sabojāt aizmugurējo bamperi. To iespējams novērst ar kvalitatīvu ielādes
malas uzliku no nerūsējošā tērauda. Tā ir izturīga pret bojājumiem, savukārt
nerūsējošais tērauds papildina automašīnas sportisko izskatu.

SMART HOLDER – SOMU ĀĶIS

SMART HOLDER – DRĒBJU PAKARAMAIS

Maisi un somas nav obligāti jānovieto uz aizmugurējiem sēdekļiem.
Labāk pakarināt tos uz āķa, kas piestiprināms pie priekšējā sēdekļa
galvas balsta.

Pakaramo var ērti nostiprināt pie priekšējā sēdekļa galvas balsta,
un tas ir ārkārtīgi praktisks piederums, īpaši tiem, kuriem uz darbu
jāņem līdzi uzvalks.

SMART HOLDER – MULTIMEDIJU IERĪČU TURĒTĀJS
Ārējo viedierīču turētāju tieši tāpat iespējams piestiprināt pie
priekšējā sēdekļa galvas balsta, un pasažieri aizmugurē noteikti
to spēs novērtēt pilnībā.

MULTIMEDIJU IERĪČU TURĒTĀJS
Ārējās viedierīces iespējams droši uzglabāt turētājā,
kas iestiprināms glāžu turētājā viduskonsolē.

PLASTMASAS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PALIKTNIS
Ja jums bieži nākas bagāžas nodalījumā vest līdzi netīrus vai dubļainus priekšmetus, plastmasas paliktnis būs ideāls risinājums –
to iespējams viegli izņemt un nomazgāt. Paliktnim var pievienot alumīnija šķērsstieņus, kas ļauj sadalīt telpu atbilstoši vajadzībām.

MULTIFUNKCIONĀLS NODALĪJUMS

BAGĀŽAS NODALĪJUMA TĪKLU KOMPLEKTS – PELĒKS

Praktisks multifunkcionāls nodalījums ir paredzēts apģērbam un gariem,
viegliem priekšmetiem bez asām malām. Tas ļauj gudri izmantot
bagāžas nodalījuma tilpumu.

Viens horizontālais un trīs vertikāli tīkli padara bagāžas nodalījumu
vēl universālāku, ļaujot nostiprināt tajā priekšmetus.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA SOMA
Priekšmeti, kuri parasti tiek uzglabāti nodalījumā,
un kurus nav nepieciešams bieži izņemt,
tagad var tikt novietoti praktiskā somā.

LOGOTIPA PROJEKCIJA
Priekšējo durvju apakšpusē atrodas LED, kuras projicē iekāpšanas zonā uzrakstu
OCTAVIA.

DEKORATĪVAS SLIEKŠŅU UZLIKAS
AR ALUMĪNIJA DETAĻĀM
Automašīnas izskata uzlabošanai tiek piedāvātas
četras sliekšņu uzlikas ar alumīnija ielaidumu.
Tās arī pasargā durvju ailes krāsu no smiltīm un dubļiem.

IZGAISMOTAS UZLIKAS UZ SLIEKŠŅIEM
Izgaismotas uzlikas uz sliekšņiem ir dekoratīvs jūsu automašīnas elements.
Divu sliekšņu uzliku komplekta apgaismojums tiek aktivizēts atverot durvis.

ALUMĪNIJA SLIEKŠŅU UZLIKAS
Estētiskas un praktiskas četras alumīnija
sliekšņu uzlikas ar uzrakstu “OCTAVIA” precīzi atbilst
automašīnas virsbūves formai.

PĀRKLĀJS UZ AIZMUGURĒJIEM SĒDEKĻIEM
Praktiski pārklāji pasargā automašīnas salonu no
netīrumiem un bojājumiem. Pārklāju izmēru iespējams
izmainīt, lai tie nosegtu precīzi pusi no sēdekļiem.

SLĒDZAMS SLĒPJU UN
SNIEGA DĒĻA TURĒTĀJS
Slēdzams slēpju un sniega dēļa
turētājs ir drošs risinājums
ekipējuma pārvadāšanai uz jumta.

SLĒDZAMS VELOSIPĒDU
TURĒTĀJS AR FIKSATORU
Slēdzams velosipēdu turētājs
ar alumīnija vai oglekļa šķiedras
rāmi var tikt droši piestiprināts
pie jumta šķērsstieņiem.

VELOSIPĒDU TURĒTĀJS UZ
PIEKABES ĀĶA
Šis velosipēdu turētājs ir ideāls risinājums
transportlīdzekļiem ar piekabes āķi, kas ļauj viegli un
bez problēmām pārvadāt velosipēdus. Tā elegantais
dizains un izturīgā konstrukcija lieliski papildina
ŠKODA ārējo izskatu.
*Pieejamas versijas diviem vai trim velosipēdiem.

SLĒDZAMS JUMTA BAGĀŽNIEKS AR FIKSATORU
Ekskluzīva dizaina ŠKODA jumta bagāžniekā ietilps līdz pieciem slēpju pāriem vai
četriem sniega dēļiem, savukārt tā zemais pro ls un aerodinamiskā forma pozitīvi
ietekmē vadāmību un degvielas patēriņu, vienlaikus samazinot radušās vibrācijas.
400 litru tilpums ir vairāk nekā pietiekams ziemas sporta ekipējumam.

WHEEL
CARE & STYLE
PAKOTNE

Automašīnas riteņi ir kā kurpes. Nav svarīgi kādi ir jūsu
ŠKODA “apavi”, sportiskā un vienkārši funkcionālā
WHEEL CARE & STYLE pakotne (riteņu disku uzlikas,
ventiļu vāciņi, drošības skrūves) nodrošina dažādību,
kas padarīs jūsu automašīnu vēl pievilcīgāku un
pilnīgi unikālu.

18 collu matēti, sudraba krāsas
vieglmetāla diski PERSEUS
7,5J x 18 ET48 ar riepām 225/45 R18

18 collu matēti, antracīta krāsas
vieglmetāla diski PERSEUS
7,5J x 18 ET48 ar riepām 225/45 R18

18 collu matēti, metāliski, melnas krāsas
vieglmetāla diski VEGA
7,5J x 18 ET48 ar riepām 225/45 R18

17 collu matēti, metāliski, melnas krāsas
vieglmetāla diski PULSAR
7J x ET46 ar riepām 205/55 R17

17 collu sudraba krāsas vieglmetāla
diski ROTARE
7J x 17 ET46 ar riepām 205/55 R17

16 collu sudraba krāsas
vieglmetāla diski VELORUM
6,5J x 16 ET46 ar riepām 205/60 R16

16 collu metāliski, melnas krāsas
vieglmetāla diski VELORUM
6,5J x 16 ET46 ar riepām 205/60 R16

16 collu sudraba krāsas
vieglmetāla diski TWISTER
7J x 16 ET46 ar riepām 205/60 R16

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU SĒDĒT PIE STŪRES
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār savu automašīnu. Lejupielādējiet MyŠKODA
lietotni un iegūstiet pieeju visām funkcijām jebkurā laikā, iegūstiet informāciju,
kā braukšanas dati, degvielas atlikums, plānojiet maršrutus un pat uzziniet,
kur novietojāt automašīnu stāvēšanai.
Cenu lapa spēka no 2022. gada 12. decembra. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas
gatavībā” ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv
iespēja, ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav
iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu
atveide un izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Green Motors SIA
Krasta iela 5, LV-1050, Rīga
+ 371 67 115 600 info@greenmotors.lv
www.greenmotors.lv

Mūsu Auto Valmiera SIA
Rīgas iela 86A, LV-4201, Valmiera
+ 371 64 220 777 info-valmiera@mmg.lv
www.musuautovalmiera.lv

Verte Auto SIA
Biķernieku iela 125, LV-1021, Rīga
+371 67 30 40 50 info@verteauto.lv
www.verteauto.lv

Skandi Motors, liāle Liepāja
Brīvības iela 146c, LV-3401, Liepāja
371 63 483 600 skoda.liepaja@skandimotors.lv
www.skodaliepaja.lv

Auto Welle SIA
18. novembra iela 68B, LV-5404, Daugavpils
+371 65 413 551 info@autowelle.lv
www.autowelle.lv

skoda.lv

